
 
 

አይ! ፕሮፌሰር አለማየሁ… 

 

አስናቀ ወርቁ 

06/27/14 

ለምርጫው ሽር ጉድ በ2007 ኢትዮጵያ የሚለው የሰማያዊ ፓርቲ ልሳን በሆነው 

ነገረ ኢትዮጵያ ጋዜጣ ላይ ታትሞ የወጣው የፕሮፌሰር አለማየሁ ገ/ማርያም ፅሁፍ 

አንድም በውስጡ ከታመቀው ፀያፍና ከእውነት የተፋታ አስተሳሰብ አንፃር 

በሁለተኛ ደረጃም የአንባቢውን እይታ በማንሽዋረርና በማንጋደድ ጥላቻን 

የሚያዛምት አብሮነትን የሚያናጋና ሊያፋልስም የሚከጅል በመሆኑ ምላሽ ሊሰጥበት 

ግድ ይላል፡፡  

ክቡር ፕሮፎሰር አለማየሁ ገ/ማርያም ስማቸውም መልካቸውም ኢትዮጵያዊ 

ለመሆኑ መጠራጠር አይገባም፡፡ እኒሁ ፕሮፌሰር ለበርካታ አመታት ፅንፈኛ 

የፖለቲካ ተቃውሞንና አክራሪ የፖለቲካ ጥላቻን በማራመድ አቋማቸው 

ይታወቃሉ፡፡ እሳቸው ኢትዮጵያን ለቀው ከወጡ ከ40 ዓመት በላይ ያስቆጠሩ ሲሆን 

በአንድም አጋጣሚ ሀገራቸውንና ሕዝባቸውን ለማየት እንኳን አልመጡም፡፡ ድሮ 

የሚያውቁት በልጅነታቸው ውሀ ተራጭተው ያደጉባት ቄስ ትምህርት ቤት እነየኔታ 

ዘንድ የቆጠሩባት፤ በቁምጣ ሱሪ በባዶ እግር ከእድሜ አቻዎቸቸው ጋር የቡሄን ሆያ 

ሆዬ የጨፈሩበት፤ እልቆ መሳፍርት የልጅነትም ሆነ የጐርምስና ትዝታዎችን 

ያሳለፉባት እሳቸውም ሌሎቹም በእናትነት ፍቅሯ የሚንገበገቡላት ሀገር ዛሬ የት 

ላይ እንደሆነች በስማ በለው ከሚያወሩትና ከሚጽፉት ውጭ አላዩዋትም፡፤ 

በየትኛውም አጋጣሚ ከሀገር ውጭ ያሉ ዜጎች ባንዲራዋን ሲያዩ ወይንም ዘፈን 

ሲሰሙ የሚያነቡት ኢትዮጵያ በእርግጥም ጥልቅ ፍቅሯ፤ ጀግናና ኩሩ ሕዝቧ፤ 

ለቅኝ ግዛት አልንበርከክም ማለቷና ጠላት አሳፍራ መመለሷ፤ መልክአ ምድሯና 

የአየር ንብረቷ፤ ምንጭ፣ ወንዝና ፋፏቴዎቿ፤ የማርና ቅቤ፤ የቡና፣ የጤፍ ሀገር 

መሆኗም ልዩ ትዝታና ፍቅር ስለሚያጭር ነው፡፡  



 
 

ከሁሉም በላይ የሕዝቦችዋ በጋራ በፍቅር ተከባብሮና ተቻችሎ በደጉም በክፋ ቀንም 

ተጋብቶ፣ ተዋልዶና ተዛምዶ መኖር፤ ጠላትም ሲመጣ አብሮ መውደቅ መቼም ሆነ 

መቼም ከምድሯ ለፈለቁት ልጆችዋ ሁሉ የልዩ እናትነት ገጸ በረከት ያላት ሀገር 

መሆኗ ጥንትም ዛሬም የታወቀ ነው፡፡  

በዚህ ረገድ ሁሉም በዓለም አራቱም ማዕዘናት በስራም ሆነ በስደት ተሰራጭቶ 

የሚኖረው ኢትዮጵያዊ ሁሉ ለእናት ሀገሩ በውስጡና በልቡ አምቆ የያዘው ጥልቅና 

ሊገለጽ የማይችል ልዩ ፍቅር እንዳለው ይታወቃል፡፡ እማዬም ይበላት እናትዬ 

ወይንም አደይ የእናቱን ፍቅር ይገልፃል፡፡ በሰውኛ የወለደችው እናቱ ብትሆንም 

እናቱ ደግሞ የብዙ ሺህ ዘመናት ታሪክ ያላት ኢትዮጵያ ናት፡፡  

ስለዚህም ፕ/ር አለማየሁ ገ/ማርያም ለምን ስለሀገርዎትና ስለወገነዎት ተቆረቆሩ 

ወይንም ፃፋ አይደለም የዚህ ፅሁፍ ትኩረት፡፡ ይልቅስ 40 ዓመት የተለዩዋትን 

ሀገርና ወገንዎን፤ በ40 ዓመትም ውስጥ ከትላንት እስከ ዛሬ ያለውን ግዙፍና ታላላቅ 

ለውጥ፤ እርስዎ የሚያውቋትን የድሮዋን ኢትዮጵያና ዛሬ ያለችውን ኢትዮጵያ 

ሳያዩ ሳይመለከቱ ለምን በጭፍን የጥላቻ ፖለቲካና በስሜታዊነት መንኮራኩር 

ውስጥ ይዋኛሉ? ለምንስ ቀናና በጐ አመለካከት እያለ እንደ አንድ ምሁርም 

ለሀገርና ለሕዝብዎም የሚበጅ ጥላቻን የሚያስወግድ፤ አብሮነትን የሚያጎለብት፤ 

ልማትና እድገትዋን የሚያበረታታ፤ ስህተቶችም እንዲታረሙ እንዲስተካከሉ 

ገንቢና ተጨባጭ እውቀት ማካፈል እየቻሉ፣ ጭልጥ ብለው የጥላቻ ፖለቲካ 

አስተሳሰብን ማራመድ መረጡ? የሚሉት ነጥቦች ናቸው መነሻው:: 

የአባይን ግድብ (ታላቁን ሕዳሴ) ግድብ ለመገንባት የኢትዮጵያ መሪዎች አቅም 

ከማጣትና ድህነት ካሳደረባቸው ጫና አንጻር ቢያስቡትም ሳይቻላቸው ቀርቶ ዛሬ ኦ 

ጊዜ ለኩሉ እንዲሉ ጊዜና ዘመን ውሳኔ ሰጥቶ አንድ ትውልድ የአባቶቹን ራእይ 

እውን ለማድረግ ዳር እስከ ዳር አስገመገመ፡፡ በምልአት ኃይሉ ያለአንዳች የውጭ 

ኃይሎች እርዳታና እገዛ ለመስራት ታጥቆ ተነሳ፡፡ ስራውንም ጀምሮ እያካሄደ 

ባለበት በዚህ የታሪክ ወቅት ፕ/ር አለማየሁ ገ/ማርያምና የግድቡን ስራ ለማደናቀፍ 

ለማሰናከል አይቻልም እንጂ ቢቻላቸው ለማስቆም፤ ሴራ እያሴሩ ካሉት እነ 

ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ጎን ተሰልፎ የገዛ ሀገርዎንና ሕዝብዎን ድንቅ ራዕይ 

ማጣጣልና መውጋት የሀገር ፍቅር ወይንም የኢትዮጵያዊነት መገለጫ አይደለም፡፡ 



 
 

ዜግነትዎ ከአርባ ዓመታት በላይ በዘለቀው የአሜሪካ ቆይታዎ ስለተቀየረ የአሜሪካን 

ዜጋ ስለሆኑ፤ በአሜሪካን ዩኒቨርስቲ ስለሚያስተምሩ ምነው…ምነው እናቴ የሚሏትን 

ኢትዮጵያን ጡቷን አጥብታ በእቅፍዋ አሙቃ በጀርባዋም በአንቀልባ አዝላ 

ያሳደገችዎትንና ለዛሬው ማንነትዎ መነሻና መሰረት የሆነችውን ኢትዮጵያን ጡቷን 

ባይነክሷት ባያደሙዋት ምን ነበር ፕ/ር አለማየሁ ገ/ማርያም፡፡ በድህነት አሳድጋ 

ለቁም ነገር ላበቃች እናት ሲሆን ውለታዋን በብዙ መልኩ ለሀገርና ለወገንዎ 

በመርዳት በማገዝ መክፈል ይችሉ ነበር፡፡ ይህም ይቅር አባይ ግድብ አይሰራ 

ከሚሉ ጠላቶችዋ ጋር የሀሳብ ደጋፊ ሆኖ በአክራሪነት መሰለፍ የመጨረሻው የሀገር 

ክህደት መሆኑን ሊረዱት ይገባል፡፤  

ፕሮፌሰር እርስዎም ሆኑ ኢንተርናሽናል ሪቨርስ ሌሎቹም ዓለም አቀፍ ተቋማት 

የከፈቱት ግልገል ጊቤ ሕዝብ ያፈናቀላል፤ የአየር ንብረት ያቃውሳል፤ ግንባታው 

መቆም አለበት፤ የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታ ግዙፍና ከኢትዮጵያ አቅም በላይ 

ነው፤ ግብፅን ይጐዳል መቆም አለበት ወዘተ እያላችሁ በዘመቻችሁ ብትገፋበትም 

የኢትዮጵያን የድህነት፣ የኋላቀርነት፣ የተረጂነትና የተመፅዋችነት ታሪክ ሙሉ 

በሙሉ ለመቀየር ታጥቆና ቆርጦ የተነሳው የኢትዮጵያ መንግስትና ሕዝብ 

በይቻላል መርህ ከዳር ሊያደርሱት ተቃርበዋል፡፡ 

ግልገል ጊቤ በቀጣዩ ዓመት ስራ የሚጀምር ሲሆን የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ግንባታም 

ከ35 በመቶ በላይ ስራው ተጠናቆ ቀንም ለሊትም በከፍተኛ እልህና የዜግነት ወኔ 

ቀሪ ስራው ቀጥሏል፡፡ በእርግጠኝነት የጀመረው ሕዝብ የግድቡን ግንባታ በተሳካ 

ሁኔታ አጠናቆ በጥቂት አመታት ውስጥ በስራ ላይ ያውለዋል፡፡ በአፍሪካ አንደኛ 

በአለምም ሰባተኛ መሆኑ እውን ይሆናል፡፡  

ፕሮፌሰር አለማየሁ ገ/ማርያም ይህ ታላቅ የኢትዮጵያ ህዝቧና የመንግስቷም 

ተነሳሽነት ስኬትና ድል ከልብ ሊያስፈነድቅዎት ይገባ ነበር እንጂ የጥላቻ ከበሮ 

እየደለቁ የኢትዮጵያን ጠላቶች ለማስደሰት ሲሉ በክህደት ባልተሰለፉ ነበር፡፡ 

በተለያዩ ርዕስ የሚፅፉትን የጥላቻ ከበሮ ድለቃ ጥቂት ብጤዎችዎ ካልሆኑ በስተቀር 

በኢትዮጵያ ብሄራዊ ጥቅም ላይ ያለዎትን ተቃራኒ አቋም በግልጽ ስላሳወቁ ከዚህ 

ሰው ምን ይጠበቃል በሚል አንባቢም የለውም፡፡  



 
 

ከተጨባጩ እውነት መፋታት፤ መሬት ላይ ያለውን እውነት አለማየት አለመረዳት፤ 

ከ40 ዓመት በላይ ስላላዩት ሀገርና ህዝብ በነሲብ የጽንፈኛውን ፖለቲከኛ ሐሜት 

አሉባልታ ጥላቻ በመስማት መጻፍ፤ አብሮ ማጫፈር ከአንድ ፕሮፌሰር የማይጠበቅ 

ሚዛናዊነት የጎደለው አሳፋሪ ተግባር ነው፡፡ ይልቁንስ እንደ አንድ ፕሮፌሰር በስማ 

በለውና በጥላቻ ከመነዳት፤ በመንጋ አስተሳሰብና ጩኸት ከመዋጥ፤ የራስዎን 

ሀሳብና እምነት አጉልተው ለሀገርዎ በጎ ራእይ ሊኖርዎት ይገባ ነበር፡፤  

ሀገሪቱ ያለችበትን ሁሉም የመሰከረለትን ልማትና አድገት በመረዳት ጎደለ በሚሉት 

ላይ ገንቢ አስተያየትና ሙያዊ ምክርዎን ቢሰጡ፤ አዲሱ ትውልድ ከትላንት 

ጥፋትና ውድቀት ተምሮ እንዴት ሀገሩንና የህዝቡን አንድነት ታሪኳን ባህሏን ወዘተ 

መጠበቅ እንዳለበት የበኩልዎን ማድረግ ቢችሉ ትልቅነትና የሀገር ፍቅር 

መገለጫም በሆነ ነበር፡፡ ይህን ማየት ሳንችል ቀረን፡፡ የእርስዎም በጥላቻ የተሞላ 

ጩኸት ፍቅርን የሚያመጣና አብሮነትን የሚያጎለብት ሳይሆን ከተርታዎቹ ጎራ 

ተደባለቁ፡፡ መዓት አውርድ የሚል ሆነ፡፡ እንግዲህ ፕሮፌሰሩ አወቀ በእውቀት 

መጠቀ የተባለውም በዚህ ደረጃ ወርዶ አጉል…አጉል ሲፈተፍት ይህ መቼም 

መላቅንና ከፍታን ሳይሆን ማነስን የሚያሳይ ነውና የእርስዎን ጉዳይ አሳዛኝ 

ያደርገዋል፡፡  

እብደት የተጠናወታቸው፤ ከእውነታው የተፋቱ፤ ተተኪውን ትውልድ በመልካምነት 

በማስተማር ላይ ሳይሆን በጥላቻ እንዲበረዝ፣ እንዲበከል፣ እንዲከፋፈል በማሰብ 

መርዝ እየጋቱ በፍጹም ጥላቻና ስሜታዊነት ሰክሮ እንዲናውዝ የሚያደርጉ፤ ሰዎችን 

ቀስቅሰው አደባባይ እያስወጡ ሙት ግደል የሚሉ አሉ፡፡ መልሰውም ጥፋታቸው 

ሲመክን የህዝቡን ልጆች የህይወት ዋጋ አስከፍለው ሲያበቁ ዛሬም ለአዲስ የጥፋት 

ትያትር በስተእርጅና ከዘራ ይዘው የደም አራራ የሚያናውዛቸው ፕሮፌሰሮችም 

ኢንጂነሮችም ሀገር ውስጥም አሉ፡፡  

እርስዎም ያሉበት አሜሪካ ሆነው አጋሮችዎም በየሴኔቱና በየስቴቱ እየዞሩ 

የሚያቅራሩ መሬት አልበቃቸው ያሉ ዶክተሮችም አሉ፡፡ኢትዮጵያና ህዝቧ ደግሞ 

እናንተ ካላችሁበት ቦታ በብዙ ሺህ ማይል ርቃ ነው የምትገኘው፡፡ ይህንንም 

ማስተዋል አልቻላችሁም፡፡ እናንተ እዚያ ሆናችሁ እንደምታወሩት ዛሬ ኢትዮጵያ 

ሲኦል አይደለችም፡፡ ከትላንትም ከምታውቋት ጊዜ ሁሉ በላይ በእጅጉ የተሻሻለች 



 
 

ሀገር መሆኗን የእናንተም አሳዳሪዎችና መሪዎች ደጋግመው አይተው አጣርተው 

ተመልክተው በፈጣን ኢኮኖሚ እድገት ላይ መሆንዋን መሰከሩ፡፡ ኢትዮጵያ በዓለም 

ፈጣን ኢኮኖሚ እድገት 10ኛ ደረጃ፤ በሰብ ሰሀራ አፍሪካ በአንደኛ ደረጃ፤ በምስራቅ 

አፍሪካም ተደማጭና ተፅእኖ ፈጣሪ ሀገር ለመሆን መብቃቷን ደግመውና 

ደጋግመው ተናገሩ፡፡  

በቅርቡ የአሜሪካን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጆን ኬሪ የሰጡት ምስክርነት ከበቂ 

በላይ  ነው፡፡ የአለም ባንክ፣ አይ ኤም ኤፍ፣ የአፍሪካ ልማት ባንክ፣ የእንግሊዝ 

ዓለም አቀፍ እርዳታ ድርጅት (ዲፊድ)፣ የተባበሩት መንግስታት ፀጥታ ምክር ቤት 

ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ሰላምና ጸጥታን በማስከበር የተወጣቻቸውንና እየተወጣች 

ያለችውን አኩሪ ግዳጅ በተመለከተ የሰጡትንና ሌሎችንም ምስክርነቶች ፕሮፌሰር 

አለማየሁ ገ/ማሪያምና ሌሎችም ባትቀበሉትም ልታዩት ይገባል፡፡ አይደለም ከዛሬ 

40 ዓመት በፊት ሀገር ጥሎ የወጣ ሰው ይቅርና በየቀኑ በየዓመቱ አዲስ ለውጥ 

እያስመዘገበች በመገስገስ ያለች ሀገር በመሆኗ አምና ከሀገር የወጣ ሰው ዘንድሮ 

ቢመለስ በእርግጠኝነት ብዙ ለውጥና እድገትን በአይኑ ያያል፡፡ 

ፕሮፌሰር አለማየሁ ገ/ማሪያም የምርጫ ሽር ጉድ በ2007ቱ ኢትዮጵያ በሚለው 

ጽሁፍዎም ያሰፈሯቸው በጥላቻ የተሞላውና የታጨቀው አስተያየትዎ ከእውነታው 

በእጅጉ ያፈነገጠ ነው፡፡ በከፋ ጥላቻ ተሞልቶ እዛው አሜሪካ እያቦኩ ከሚናውዙት 

አክራሪ ፖለቲከኞችና ፓርቲዎች፤ በስማ በለው የሰሙትን በሙሉ ያንፀባረቁበት 

በመሆኑ የምሁርነት መስፈርት መማርስ ፕሮፌሰርነትስ ትርጉሙና ፋይዳው 

ምንድነው የሚለውን ጥያቄ አስነስቷል፡፤ 

የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ በ2006 ዓ.ም ምርጫ ማግስት ለህዝቡ 

ያደረጉትን ንግግር “በዚህ ምርጫ ወቅት ከህዝቡም የምርጫ ድጋፍ ባለማግኘት 

ስኬታማ ላልሆናችሁ እንዲሁም በፓርላማ መቀመጫ ይኑራችሁም አይኑራችሁም 

የህዝቡን ፍላጎት አስካከበራችሁ እና የሀገሪቱን ሕገ መንግስት እንዲሁም ሌሎች 

ህጎችን እስካከበራችሁ ድረስ በሁሉም አገራዊ ጉዳዮች ላይ እናንተን እያማከርንና 

እያሳተፍን የምንሰራ መሆናችንን ቃል እንገባለን፡፡ ይህንን ቃል የምንገባው 

ከእናንተ ጋር በአጋርነት መስራት ስላለብን ብቻ አይደለም፡፡ ሆኖም ግን እናንተ 



 
 

የመሳተፍ እና የመደመጥ መብት ስላላችሁ ጭምር እንጂ” ያሉትን ፕሮፌሰር 

አለማየሁ ገ/ ማርያም በማንሳት ሊያብጠለጥሉት ሞክረዋል፡፡  

ፕሮፌሰር አለማሁ ገ/ማርያም እንደበቀቀን በመደጋገም ከሚያወጡት ትንፋሽ 

የበለጠ ፋይዳ የለውም በሚል የቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ንግግር 

ሊያጣጥሉት ቢሞክሩም መልእክቱ ለህዝቡም ለተቃዋሚውም ነውና ምን ያህል 

የላቀ አስተሳሰብና አክብሮት እንዲሁም ህዝቡን ወክያለሁ ለሚለው ተቃዋሚ 

እንደነበራቸው ያሳያል፡፡ ሀገራዊ ጉዳዮች የጋራ ጉዳያችን በመሆኑን ተመካረን 

እንሰራለን ባሉትም መሰረት ተቃዋሚውን በጋራ ምክር ቤት የስነ ምግባር ደንቡን 

አምነውና ፈርመው የተቀበሉትን አሰባስቦ እየተሰራ መሆኑም ተጠቃሽ ነው፡፡ 

ፕሮፌሰር አለማየሁ ገ/ማርያም የአቶ መለስ ዜናዊን ሙት መንፈስ የሼክስፒርን 

ቃላት በመዋስ በጨለማው የሲኦል ውስጥ ጢስ አንድም ያንጃበበው በኢትዮጵያ 

2007 ምርጫ ላይ ያንጃብባል፤ አቶ መለስ በቀን ብርሀን የተዘረፉ እና የተጭበረበሩ 

ምርጫ ዋና ደራሲ ነበሩ… በቀድሞው ምርጫ ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ 

ሁሉንም ቁንጮ የተቃዋሚ አመራር አባላትን፣ ነጻ ጋዜጠኞችን፣ የሰብአዊ መብት 

ተሟጋቾችን፣ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች አመራሮችን አሰሩ ይሉናል፡፡ 

የተቃዋሚው የተለያዩ የፖለቲካ ድርጅቶች የተለያዩ የፖለቲካ አቋምና የመስመር 

ልዩነት ያላቸው፤ ጭርሱንም በእምነትና በአስተሳሰብ ወሳኝ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዮች 

ላይ የማይስማሙ ግን ደግሞ በጋራ ሁነው ገዢውን ፓርቲ ለመጣል ሲባል ለዚህም 

የቀለም አብዮትን በኢትዮጵያ ለማካሄድ እቅዱን ነድፈው ወደ ተግባር የወሰዱት 

ፓርቲዎችንም አሸማግለው ወደ አንድ መድረክ በማምጣት ቅንጅት እንዲፈጠር 

ያደረጉት ፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርያም እና ዶ/ር ብርሀኑ ነጋ ነበሩ፡፡ 

ዶ/ር ብርሀኑ ነጋ ከሚያስተምርበት አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ በመምጣት ከኢህአዴግ 

ጋር በመቅረብ ሲሰራ የነበረው በኋላም የኢህአፓውን ክፍሉ ታደሰ አስመጥቶ 

በወቅቱ በከፈቱት ጋዜጣና መጽሄት (ሬዲዮ ጣቢያም የማቋቋም ሀሳብ ነበራቸው) 

በበላይነት አስቀምጠውት፤ ዋነኛው ተግባሩ ህዝባዊ ንቅናቄ እንዲፈጠርና 

ተቃውሞው ተጋግሞ ሕዝቡ ፈንቅሎ እንዲወጣ ለማድረግ ነበር፡፡ አንዳርጋቸው 

ጽጌንም አስመጥተው በግሉ ፕሬስም እስክንድር ነጋንና የእርሱን ጋዜጦች 



 
 

እንዲሁም ኢትኦጵን፣ ልሳነ ህዝብን፣ ሀዳርን፣ ነጻነትን…ሌሎችንም በምርጫው ስም 

ሙሉ በሙሉ ፋይናንስ በማድረግ ሁሉንም የግል ጋዜጦች ማለት ይቻላል ወደ 

ተቃዋሚው ልሳንነት በመቀየር የቅንጅቱ መልዕክት ማስተላለፊያና ህዝቡ 

ለተቃውሞ ገንፍሎ እንዲወጣ የከፋ ጥላቻን ወደ ህዝቡ ማድረሻ አደረጓቸው፡፡ በዚህ 

ብቻም ሳይወሰኑ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ የተቃዋሚ ሬዲዮ ጣቢያዎች በተለያዩ 

ሞገዶች ስርጭታቸውን ለኢትዮጵያ አድማጭ በሚደርስ መልኩ ሰዓቱን አስልተው 

ጠዋትና ማታ ሰራተኛው ወደ ስራው ከመሄዱ በፊትና ማታም ቤቱ ከገባ በኋላ 

ሊያዳምጠው በሚችል መልኩ እጅግ ዘግናኝ በሀሰትና በፈጠራ የተሞሉ፤ የህዝብን 

ቁጣ የሚቀሰቅሱ ወሬዎችን በማሰራጨት፤ ዘረኛ ቅስቀሳዎችን ማድረግ ቀጠሉ፡፤  

በሀገር ውስጥ በተዘጋጁ የውይይት መድረኮችም እንደዚሁ በአዲስ አበባና በክፍለ 

ሀገራት ከፍተኛ ገንዘብ በመመደብ በቀበሌ ደረጃ የመደቧቸውንና በቀን እስከ 500 

ብር የሚከፍሏቸው ቀስቃሾች ቤት ለቤት እየዞሩ ሞተሀል፤ ተደፍረሀል፤ አትነሳም 

ወይ በማለት በእድር፣ በቤተክርስቲን፣ በየሰበካጉባኤው፣ በየፅዋ ቤቱ፤ በየማህበራቱ፤ 

በየለቅሶው፣ በየሰርጉ፣ በየመርዶው ሳይቀር ቀሰቀሱ፡፡ የሲቪክ ማህበራቱም 

ባደራጁትና ፈቃዱ ባወጡበት የማህበረሰብ አገልግሎት ትምህርት፣ ጤና፣ ሕጻናት 

አረጋውያን ወዘተ ሳይቀር በቀጥታ ሙሉ በሙሉ የተቃዋሚዎች ጽንፈኛ አቋም 

ማራመጃ ሆኑ፡፡  

የከተማውን ስራ አጥ ወጣት እስከ መቼ ስራ አጥ ሆነህ ትገፋለህ? ስራ ትይዛለህ፤ 

ተነስ አምጽ፤ ድንጋይ ወርውር፤ ጎማ አቃጥል፤ ጥይት ቢተኮስም አትፍራ፤ ተጋፈጥ 

ብለው በያለበት ሰፈር፣ ትምህርት ቤት፣ መዝናኛ ቦታ ወዘተ ቀሰቀሱት፡፡ ቅንጅቱም 

የሚሾረውና የሚመራው በዋናው የቀለም አብዮቱ አርቃቂና አስተጋቢዎች 

በፕሮፌሰር መስፍን ወ/ማርም እና በዶ/ር ብርሀኑ ነጋ ነበር፡፡ ለዚህም እቅዳቸው 

ስኬት ዋናውን ገንዘብ የሚያገኙት በአውሮፓና አሜሪካ ከሚገኘው ኢትዮጵያዊ 

ዳስፖራ፤ በቅንጅቱ ውስት ካሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አባላት መዋጮ፤ በስውር 

ከሚረዱ አባላትና ደጋፊ ነጋዴዎች፤ ከምዕራባውያን የቀለም አብዮት መሪና 

አራማጅ በሰብኣዊ መብት፣ በፕሬስና መናገር ነጻነት ተከራካሪ ተቋማት ስም 

ከሚንቀሳቀሱ  ሀይሎች ነበር፡፤ 



 
 

ከምእራቡ ዓለም ዲፕሎማቶች በተለያዩ የድጋፍ ፕሮጀክቶች ስም ከአውሮፓ 

ህብረትና ከሌሎችም የሚገኝም ገንዘብ ነው፡፡ በቅንጅቱ ውስጥ ያሉና አርቀው 

ማስተዋል የቻሉ፤ የሀገሪቱ ቀጣይ እጣ ፈንታ፤ የህዝቡ የተመሰቃቀለ ችግር ውስጥ 

መግባት፤ የሚከተለው ደም መፋሰስና ጥፋት ወለል ብሎ የታያቸው አንዳንድ 

ተቃዋሚ ፓርቲዎች ይህንን የጥፋት መንገድ በጋራ ስብሰባዎቻቸው ላይ አጥብቀው 

ተቃወሙ፡፡ ኢ/ር ኃይሉ ሻውል ከመኢአድ መሪነት ወደ ቅንጅቱ ሊቀመንበርነት 

ገና ቀስተ ደመና ፓርቲ ውስጥ ገብታ (ፕሮፌሰር መስፍን እና ዶ/ር ብርሀኑ ነጋ) 

አመት ያላስቆጠረችው ብርቱካን ሚደቅሳን ምክትል ሊቀመንበር አድርገው 

ቅንነቷንና የዋህነቷን በመጠቀም የተንቀሳቀሱት መሰሪዎቹ እሳት ላይ ጣዷት፤ 

አወደሷት፤ አሞካሹዋት፡፡ እሷም እውነት መስሏት ገፋችበት፡፡  

ድርጊቱን የተቃወሙት ኢዴፓን የመሰሉ ፓርቲዎችና መሪዎቹ የሀሳብ ልዩነትን 

ጭራሽ በማይቀበሉት በጭፍን ጥላቻ በተዋጡት ምሁር ነን፤ ከእኛ በላይ አዋቂ 

የለም፤ በዚህች ሀገር አይፈጠርም በሚሉ ትምክህተኞችና አምባገነኖች አማካኝነት 

በሀገር ውስጥ  በግሉ ፕሬስ በሙሉ በውጭ ተቃዋሚ ሬዲዮ ጣቢያዎች እጅግ የከፋ 

የስም ማጥፋት ዘመቻ ተከፈተባቸው፡፡ በክህደት በሰላይነት ተፈረጁ፡፡ ይህን 

ያደረገው ጽንፈኛውና አክራሪው ሀይል እነ ኢዴፓ ለምን ህዝብና ልጆቹን ዋጋ 

እናስከፍላለን፤ በሰላማዊ ምርጫው ውድድር ውጤት መሰረት ተቀብለን መስራት 

አለብን፤ የአዲስ አበባን ምርጫ አሸንፈናል፤ የፖርላማ ወንበርም ተቃዋሚው 

አግኝቷል ይህን ተረከብን ኃለፊነታችንን መውጣት አለብን በማለታቸው ነበር፡፡ 

ቀድሞ የነበረው ትውልድም ስም በመጠፋፋት፤ እርስ በእርሱ በመጋደልና 

በመበላላት ነበር ለውድቀት የበቃው፡፡  

ጽንፈኛውና አክራሪው ስብስብ ተቃዋሚው በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በክልሉችም 

አሸናፊው እኔ ነኝ እስከ ማለት ተራመደ፡፡ የዚህ መግፊያ ሀሳብ ገዢው ፖርቲ 

ምርጫውን አጭበርብሯል የሚለውን የቀለም አብዮቱን ዋና መፈክር በማንሳት 

ሀገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ ትርምስና ምስቅልቅል ለመፍጠር ቀድሞም በእቅድ 

የተዘጋጁበት ነበር፡፡ ከዚህም ባለፍ አብሮ ለዘመናት በክፋና ደግ ሳይለያይ 

የኖረውን ሕዝብ ይበልጥ በጥላቻና በጠላትነት እንዲተያይ፤ ደም እንዲቃባ 

ለማድረግ ከኢሕአዴግ አባላትና ደጋፊዎች ጋር አብራችሁ አትብሉ፤ አትጠጡ፤ 



 
 

ማሕበራዊ ሕይወት አትካፈሉ፤ ለቅሶ ሰርግ አትሄዱ፤ ከእነሱ ሱቅ አትግዙ፤ ራዲዮ 

አትስሙ፤ ቴሌቪዥን አትመልከቱ፤ የእነሱን ጋዜጦች አታንብቡ እስከ ማለት 

ወረዱ፤ ዘቀጡ፡፡  

ዲሞክራሲን የሀሳብ ልዩነትን ጭርሱንም የማይቀበል፤ ዘመናዊ አስተሳሰብ የሌለው 

እጅግ የላሸቀ አመለከከት ያለው ይህ ስብስብ ለሀገሪቱ የደገሰው የጥፋትና የእልቂት 

አደጋ ከመስመሩ እየወጣ መሆኑን በተጨባጭ ማስረጃ ያረጋገጠው መንግስት 

አስቸካይ እርምጃዎችን በመውሰድ በሀገሪቷና በሕዝቧ ላይ ያንዣበበውን አስከፊ 

አደጋ ቀለበሰው፡፡ የቅንጀቱ የቀለም አብዮት ግብ የሀገሪቷ ሰላማዊ ኑሮ፣ የሕዝብ 

የእለት ተእለት እንቅስቃሴ ተናግቶ፤ ሰላሙ ደፍርሶ፣ የኢኮኖሚው እንቅስቃሴና 

ንግዱ እንዲሁም መንግስታዊ ተቋማት በደጋፊዎቻቸውና በአባላቶቻቸው ደባና ሴራ 

ሙሉ በሙሉ ተሽመድምደው ተንኮታኩተው፣ በለውጥ ስም ሀገሪቱንም ሕዝቡንም 

የማይወጡት ቀውስና የእርስ በእርስ ግጭት ውስጥ ለመክተት ነበር፡፡  

ግርግሩን ተገን በማድረግ በከተማ ውስጥ ደጋፊና አባላት የተባሉ ዜጐችን 

የመምታት፤ ባንክ የመዝረፍ፤ ፖሊስ ጣቢያዎችንና ካምፖችን የመውረርና መሳሪያ 

የመታጠቅ፤ ከተማዋን የደም መፋሰሻ ማዕከል የማድረግ እቅድም ነበራቸው፡፡ 

ሰላማዊ ምርጫ ብሎ የተነሳው ኃይል ሕዝብንና ልጆቹን የሕይወት ዋጋ አስከፍሎ 

የፖለቲካ ስልጣን በአመፅ እይዛለሁ ብሎ ወስኖም ነበር፡፡ 

ቅንጅቱና የቀለም አብዮቱ መሪዎች የግሉን ፕሬስ፤ በውጭ ያለውና ወደ ኢትዮጵያ 

የሚሰራጨውን የተቃዋሚውን ሬዲዮ ጣቢያ ሳምንቱን ሙሉ በመጠቀም ለረዥም 

ጊዜ እጅግ የከፋ የጥላቻ ፖለቲካን መርዝ በመቀስቀስ በሕዝቡ ውስጥ 

አሰራጭተዋል፡፡  በተቃዋሚው መሪዎችና አባላት በተቀሰቀሰው እሳት ሕዝቡና 

የፀጥታ ሀይሎች እንዲጋጩ፤ ሕይወት እንዲጠፋ፤ ንብረት እንዲወድም ሆን ብለው 

አድርገው ሲያበቁ በእቅዳቸው መሰረት መንግስት ዜጐችን ገደለ በሚል ዓለም 

አቀፍ እርዳታ ለማስቆም ይህ ቀረሽ የማይባል ዘመቻ አካሄዱ፡፡ ይህም ውድቅ 

ሆነባቸው ከሸፈ፡፡  

ለደረሰው የሕይወት ጥፋት፤ የንብረት ውድመት ቁሳቁሶቹ ተጠያቂዎቹ፤ ሕዝብን 

ዋጋ ያስከፈሉት፤ ልጆቿን በጥላቻ አነሳስተው የማገዱት የቅንጅቱ መሪዎች 



 
 

ናቸው፡፡ ታስረው በምህረት ሲወጡም እርስ በእርስ ተባልተው፤ ተወነጃጅለው 

ላይገናኙ ተለያዩ፡፡ እንደገናም የተለያየ ፖርቲ መስርተው አሁንም ያንን የ97 ዓ.ም 

የእልቂትና የጥፋት ድግስ የቀለም አብዮታቸውን በኢትዮጵያ እንደግማለን በማለት 

ዛሬም የግሉን ፕሬስ በዋነኛ መሳሪያነት በመያዝ መጽሔቶችን ቀጥሎም ጋዜጦችን 

በገንዘብ በመርዳት ልሳኖቻቸው አድርገው የጥላቻ ፖለቲካቸውን እየነዙ፤ ሕዝቡ 

ለአመፅና ለሁከት እንዲነሳ ለዳግማዊ ጥፋት ያለማቋረጥ በመቀስቀስ የቤት 

ስራቸውን እየሰሩ ይገኛሉ፡፡ 

ተቃዋሚው በዚህ የጥፋት መንገድ መሄድን ብቸኛ አማራጭ አድርጎ ሲመርጥ 

የሀገሪቷ ቀጣይ እጣ ፈንታ ወደ የት ያመራል? ምንስ ይፈጠራል? አካባቢያዊ 

ሁኔታዎችስ ምን ይመስላሉ? የሚከሰተውን የብሄረሰቦች ጥያቄስ እንዴት 

እንፈተዋለን? የእርስ በእርስ ግጭቱስ ለሀገሪትዋ ምን ያመጣል ወዘተ ብሎ ለማሰብ 

አልቻለም፡፡ ቋፍ ላይ ያለውና ለረዥም ጊዜ በምስጢር ሲደራጅ የኖረው የእስላማዊ 

አክራሪነት ብሔራዊ አደጋ ልክ ዛሬ ኢራቅና ሶሪያ ላይ እንደተከሰተው እኛማ ጋ 

ሲዝቱ እንደነበረው አጋጣሚውን ተጠቅመው ከአልሸባብ፤ ከአልቃይዳ ከሌሎችም 

ጋር በመተባበር በኢትዮጵያ የመሳሪያ ትግል ቢጀምሩ ይህ ሁኔታ ኢትዮጵያን ወደ 

የት ይወስዳታል ብሎ በጥልቀት ለማሰብ ያልቻለ፤ የፈለገው መዓት ይውረድ ብሎ 

በኢትዮጵያና በሕዝቧ ላይ የፈረደ፤ ሊገለፅ በማይችል ጥላቻ የተዘፈቀና የተዋጠ 

ፅንፈኛና አክራሪ የተቃዋሚ ኃይል ነው በኢትዮጵያ ያለው፡፡  

እነሱም እንደቋመጡት በአመጽ፤ በሁከት፤ በረብሻ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ በማድቀቅና 

በማንኮታኮት፤ ስላሟን በማደፍረስ አስፍስፋው ውድቀቷን ለሚጠብቁ ጠላቶችዋ 

ዓላማ መሳካት መንገድ ጠራጊ በመሆን በነተመስገን ደሳለኝ (ፋክት) በነሎሚ፤ ጃኖ፤ 

ቆንጆ፤ አዲስ ጉዳይ መፅሄቶች፤ በአፍሮ ታይምና በየኛ ፕሬስ ጋዜጣ ቀስቃሽነትና 

ነጋዴነት መቼውኑም የኢትዮጵያን የፖለቲካ ስልጣን አይጨብጡትም፡፡ በነሱም 

ቅስቀሳ ተወናብዶ ሕዝብ ለአመፅና ለሁከት አይነሳም፡፡  

ችግሮችን በሰላማዊ ውይይትና ንግግር እንጂ በጥፋት፤ በእልቂት፤ በውድመት 

ለመፍታት የሚሰናዳ ተቃዋሚ ፖርቲ በሕዝብ ዘንድ አመኔታም ተቀባይነትም 

የለውም፡፡ ሕዝብና ልጆቹ ከትላንቱ ወድቀትና የተቃዋማው ማንነት ብዙ 

ተምረዋል፡፡ በሰላም ሰርቶ ውሎ መመለስ እንጂ የሀገሩ ሰላም እንዲደፈርስ 



 
 

አይፈቅድም፡፡ ቅንጅት በ97 የሞከረውንና የከሸፈውን የቀለም አብዮት ዛሬ ደግሞ 

በተለየ እቅድና የውጭ ገንዘብ ድጋፍ መልሶ ለመድገም መሞከር ባዶ ሕልምና 

ሙት ተስፋ መሆኑን እነ ፕሮፌሰርና ዶክተር እነ ኢንጂነር ሊያውቁት ይገባል፡፡ 

ሊገባቸው ከቻለ ተቃዋሚው ከጆርጂያ፣ ከዩክሬን፣ ከሊቢያ፣ ከግብፅ፣ ከሶሪያ፣ 

ከየመንና ከሌሎችም ውድቀት መማር ብልህነት ነው፡፡  

ፕ/ር አለማየሁ ገ/ማርያምን የመሰሉ አንዲትም በጐ ነበር ለሀገራቸውና ለሕዝባቸው 

ያላደረጉ ያልዋሉ ሙሉ በሙሉ ውስጣቸው በነጮች አምላኪነት ተቀይሮ ቆዳቸው 

ብቻ ኢትዮጵያዊ ሆኖ የቀሩ በሀገርና በሕዝብ ስም የሚሸቅጡ የባዕዳን ሎሌዎች 

ናቸው ከትላንት እስከ ዛሬ የኢትዮጵያ ቁስልና ችግር ሆነው የቀጠሉት፡፡ ከ40 

ዓመት በላይ በአሜሪካን የኖረ የአሜሪካን ዜግነት ያለው፤ በአሜሪካን ዮኒቨርስቲ 

የውጭ ዜጐችን ለከፍተኛ እውቀት የሚያስተምር ሰው፤ እስቲ ድሀ ሀገሬንና ወገኔን 

ልርዳ፤ እውቀቴን ለወገኖቼ ላከፍል፤ ተተኪ ኢትዮጵያውያንን ላፍራ አላለም፡፡ 

የፖለቲካ ልዩነት ቢኖረውም ሀገሩ እንዳይገባ አይከለከልም ሰላማዊ እስከሆነ 

ድረስ፡፡፡ ይህን ምክንያት ካደረገ ቢያንስ በእረፍት ጊዜዬ ኢትዮጵያ ሄጄ እውቀቴን 

ልምዴን በተለያዩ ዮኒቨርስቲዎች ላካፍል አላለም፡፡ በወሬ ከመነዳት እስቲ አለ 

የተባለውን ለውጥ ሄጄ በአካል ልመልከት፤ ሀሳብ ለመስጠት በኋላ እደርሳለሁ ብሎ 

አላሰበም፡፡ ይህን ቢያደርግ በአሜሪካን ያለው የተንደላቀቀ ምቾትና ኑሮው 

ይቀርበታል፡፡ ደሀ እናትና ድሀ ሀገርን መሸሽን የሚያመጣው በራስ አለመተማመንና 

በነጮች የበላይነት ስር ተንበርክኮ የሕሊና ባርያና አምላኪ መሆን ነው፡፡ እሱና 

መሰሎቹ አሜሪካ ሆነው ስለረሱዋት ሀገር ችግርዋን ተቸግረው ሊሰሩላት፤ 

ሊለውጣት፤ ሊያሳድጉዋት ይገባ ነበር፡፡ ብዙ ውለታም እዳም ስላለባቸው፡፡ ለፈጣሪ 

አገራቸው አንድም ቁም ነገር ሳይሰሩላት ጭርሱንም አሉባልታና ወሬ እየነዙ 

ሊያምሱዋትና ሊያባሉዋት ይከጅላሉ፡፡ ይህ አለመታደልም የአባቶች እርግማንም 

ይመስላል፡፡    

ለምን ወደ ሀገራችሁ ገብታችሁ አትሰሩም፤ ልምድና እውቀታችሁን አታካፍሉም፤ 

ያፈራችሁትን ሀብት ኢንቨስት በማድረግ ለዜጐች የስራ እድል አትፈጥሩም፤ 

የእውቀት ሽግግር አታደርጉም ተብለው የሚጠየቁ በርካታ አመታት በተለያዩ 

የአውሮፓ ሀገራት የኖሩ ኢትዮጵያውያን ምሁራን በደርግም በኢሕአዴግም ዘመን 



 
 

የሚሰጡት መልስ አንድ ነው፡፡ ፖለቲካው አያሰራንም የሚል፡፡ የተለያየ 

ሙያቸውን፤ እውቀታቸውን፤ ሀብታቸውን ይዘው ለሀገራቸው ለመስራት ሕዝባቸውን 

ለማገልገል የሚያግዳቸው ምንም የለም፡፡ አይተው አጥንተው መመለስ ካልሆነም 

ሊተውት ይችላሉ፡፡ ብሄራዊም አለም አቀፍም ሕግ አለ፡፡ ይህ ሁሉ ሳይሆን ትልቁ 

ችግር ከኢትዮጵያም ከሕዝቧም በላይ ራስን የመውደድ ክፋ ችግር ነው ነግሶ 

የኖረው፡፡ ኢትዮጵያ ተወልደው አድገው ተምረው አውሮፓም ተምረው በተለያዩ 

ሀገራት የሚሰሩ በታላላቅ ዩኒቨርስቲዎች የምርምር ተቋማት ሆስፒታሎች ወዘተ 

የሚሰሩ አንቱ የተባሉ ኢትዮጵያውያን ሳይንቲስቶች፣ ኢንጂነሮች፣ ዶክተሮች፣ 

ፕሮፌሰሮች፣ ኢንቨስተሮች ወዘተ አሉ፡፡ እነዚህ ሁሉ ከአብራክዋ የተገኙ ልጆቿ 

አንጡራ ሀብቷም ናቸው፡፡ የተመቸ ኑሮን መረጡ፡፡ መብታቸውን እናከብራለን፡፡ 

ለሀገራቸው ባሉበት ሆነው መልካም እንደሚያስቡ አቅሙ ካለም መልካም 

እንደሚያደርጉ እንገምታለን፡፡ ይህም ባይሆን እንደ ፕ/ር አለማየሁ ገ/ማርያም ከ40 

ዓመት በላይ የተለያትን ሀገር ያለውን እድገትና ለውጥ ሳያውቅ፤ ሳያይ፤ በጥላቻና 

በስሜታዊነት ተሞልቶ፤ ጭራሽ ሕዝብን ከሕዝብ የሚያናክስ፤ ለዘመናት የቆየውን 

አብሮነት የሚያናጋና የሚያፈርስ፤ ተተኪውንም አዲስ ትውልድ በበቀል መርዝ 

ለመበከል አሜሪካና አውሮፓ ሆኖ ማቅራራት ያሳፍራል፡፡ የቀለም አብዮት 

በኢትዮጵያ አይሰራም፡፡ ከቻለ በአሜሪካን እንዲሞክረው ይመከራል -ፕ/ር 

አለማየሁ ገ/ማርያም፡፡ 


